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Palma, 1 d’octubre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 22077
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, d’1 d’octubre de
2009, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de
l’escola infantil de primer cicle EIP Ses Canaletes de titularitat
de l’Ajuntament de Sant Lluís
Antecedents
1. L’acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2003 (BOIB de 6 de
maig), va crear l’escola d’educació infantil municipal de primer cicle Ses
Canaletes, amb la configuració següent: 4 unitats (2 unitats d’1 a 2 anys i 2 unitats de 2 a 3 anys).
2. La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 21 de juliol de
2004 (BOIB de 31 de juliol) autoritzà la modificació de la configuració del centre que, com a conseqüència, queda configurat amb 7 unitats (1 unitat de 0 a 1
any, 3 unitats d’1 a 2 anys i 3 unitats de 2 a 3 anys).
3. El 2 d’octubre de 2008 (NRE 65960/2008, de 2 d’octubre),
l’Ajuntament sol·licità modificar la configuració a 8 unitats (1 unitat de 0 a 1
any, 4 unitats d’1 a 2 anys i 3 unitats de 2 a 3 anys).
4. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió va emetre un informe favorable del projecte presentat, amb data 5 de desembre de 2008.
5. El 16 de març de 2009 (NRE 20024/2009, de 16 de març), l’Ajuntament
sol·licità la visita perquè es comprovés que les instal·lacions s’adapten al projecte aprovat.
6. L’11 de maig de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emeté
informe tècnic favorable de la visita, en el sentit que les instal·lacions s’adapten
als plànols informats dia 5 de desembre de 2008.
7. L’Ajuntament de Sant Lluís va signar, dia 28 d’agost de 2009, el
Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, tot això de conformitat amb el que disposen l’article 25 n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’article 29.2 p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears.
8. El 14 de setembre de 2009 (NRE 68627/2009, de 14 de setembre),
l’Ajuntament remeté a la Direcció General de Planificació i Centres la relació
del professorat del centre i la seva titulació acadèmica.
9. El 15 de setembre de 2009, la Comissió de valoració de la qualificació
del professorat de centres d’educació infantil de primer cicle emet informe favorable respecte del nombre de professionals, del nombre mínim de mestres d’educació infantil i de la resta del personal d’atenció educativa i informe favorable condicionat a complir els compromisos adquirits respecte del nivell de català exigible de conformitat amb l’apartat f de l’article 11 del Decret 60/2008.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4), d’educació.
2. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 24), reguladora del
dret a l’educació.
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de les bases de
règim local.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE de 26 de juny), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de
règim general no universitari.
7. El Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener),
de cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa.
8. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE de 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
9. El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i l’article
19 del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, i a proposta de la directora general de Planificació i Centres, dict la següent
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que, com a conseqüència, queda configurada de la següent manera:
Codi de centre: 07012950
Denominació genèrica: escola infantil pública de primer cicle
Denominació específica: EIP Ses Canaletes
Titular: Ajuntament de Sant Lluís
Domicili: carrer de Sant Jacint, s/n
Localitat: Sant Lluís
Municipi: Sant Lluís
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle.
Capacitat autoritzada: 8 unitats distribuïdes de la següent manera:
0 a 1 any: 1 unitat
1 a 2 anys: 4 unitats
2 a 3 anys: 3 unitats
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin a la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.
La distribució de les unitats autoritzades podrà variar, prèvia sol·licitud de
la titularitat del centre a la Direcció General de Planificació i Centres, sempre
que quedi justificada i acreditada per la demanda de places i que el nombre total
d’unitats no superi el nombre autoritzat.
2. El centre esmentat queda obligat al compliment de la legislació vigent
i a sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades
que assenyala aquesta Resolució.
3. Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’ha de notificar a l’entitat interessada.
Aquesta Resolució comença a vigir en el moment de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà d’haver
rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 1 d’octubre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
Num. 22078
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 5 d’octubre de 2009, per la qual s’estableixen les bases que regulen la
convocatòria extraordinària anual per formar part de la llista
d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, substitucions de totes
les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears
La qualitat i la millora de l’educació precisen un sistema de selecció d’aspirants a cobrir llocs en règim d’interinitat que faci possible compaginar els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat amb la necessitat i la urgència en cobrir
substitucions simplificant i flexibilitzant el procediment de selecció.
Fonaments de dret
Decret 11/2007, d’11 de juliol (BOIB núm. 104, de 12 de juliol) estableix
que les competències de la Direcció General de Personal Docent són l’ordenació i la gestió del personal docent al servei dels centres educatius.

Resolució
1. Autoritzar la modificació de la configuració de l’escola infantil pública
de primer cicle EIP Ses Canaletes de titularitat de l’Ajuntament de Sant Lluís,

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 2 de juny de 2008, per
la qual es deleguen competències en matèria de direcció i coordinació dels titu-
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lars dels òrgans directius de la Conselleria i de gestió de personal docent en el
director general de Personal Docent (BOIB núm. 85, de 19 de juny)
Resolució del director general de Personal Docent de 18 d’abril de 2008
que regula les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interinitats amb
la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments
no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de maig). Modificada per Resolució
del director general de Personal Docent de 29 de maig de 2009 (BOIB núm. 84,
de 9 de juny).
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 1 de juny de
2009, per la qual es convoca concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les
especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2009-2010 (BOIB núm. 84, de 9 de juny).
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 2 de juliol de
2009, per la qual es dicten les instruccions sobre el procés d’adjudicació de destinació provisional per al professorat en pràctiques i per als aspirants a cobrir
places en règim d’interinitat en centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2009-2010 (BOIB núm. 102, de 16 de juliol).
El Pla per l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu de 4 de febrer de 2008.
Per tot això,
RESOLC
Aprovar les bases que regulen la convocatòria extraordinària per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, substitucions de totes
les funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs
2009-2010.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació al BOIB d’aquesta
Resolució, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
BASES
Primera: Definició i terminis
La convocatòria extraordinària anual s’iniciarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 31 de maig d’un mateix curs escolar.
Per poder fer efectiva aquesta convocatòria extraordinària anual, al llarg
del curs escolar, s’obriran períodes puntuals de presentació de sol·licituds per tal
de donar entrada als nous aspirants per formar part de la llista d’aspirants a
cobrir, en règim d’interinitat, substitucions de totes les especialitats en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Tots els nous aspirants que presentin sol·licitud dins qualsevol d’aquests
períodes s’entendran inclosos dins la convocatòria extraordinària anual.
Segona: Participants
2.1. Poden participar a la convocatòria extraordinària actual únicament
nous aspirants.
2.2. No es consideren nous aspirants:
2.2.1 Els interins admesos que formen part de la llista única.
2.2.2.Els aspirants exclosos per alguna de les causes següents:
a) no haver acceptat la destinació adjudicada
b) no haver pres possessió del lloc de feina adjudicat en el termini
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màxim de 24 hores sense causa justificada
c) haver falsejat la documentació presentada
2.2.3. Els aspirants decaiguts per alguna de les següents causes:
a) no haver-se incorporat sense causa justificada quan acabi la situació
que va motivar la reserva de plaça
b) no acceptar qualsevol oferta de places vacants o substitucions
c) haver estat sancionats per expedient disciplinari
2.3 Els aspirants exclosos per no acreditar el coneixement adequat de llengua catalana, o no estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica no
han de participar en aquesta convocatòria, per esmenar aquestes causes d’exclusió han de seguir el procediment indicat en la base setena d’aquesta convocatòria.
Tercera. Requisits
Els requisits són els establerts a la base primera de la Resolució del director general de Personal Docent d’1 de juny de 2009 (BOIB núm. 84, de 9 de
juny), i que figuren a l’annex de la Resolució present.
Quarta. Procediment de tramitació i formalització de la sol·licitud
4.1 Tramitació i presentació de la sol·licitud i la documentació.
4.1.1 Instruccions per emplenar la sol·licitud.
Els aspirants que vulguin prendre part en la convocatòria extraordinària
han d’emplenar la sol·licitud dins els períodes habilitats a tal efecte, han de
seguir les instruccions de l’assistent de tramitació que es troba a la pàgina Web
de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).
Es podrà accedir a l’aplicació mitjançant:
a) DNI electrònic, o certificat digital reconegut
b) Número d’usuari i contrasenya d’accés al portal del personal de la
Conselleria d’Educació i Cultura
c) Anònimament.
En el cas d’accedir per a) o b), l’aplicació presentarà les dades personals
de l’aspirant, així com els requisits de titulació i de català que figuren al portal
del personal.
Les persones interessades han d’emplenar els diferents apartats de la
sol·licitud seguint les instruccions de l’aplicació i que corresponen a les dades
personals, les dades a efectes de notificació i comunicació, l’opció d’illes de
preferència, la voluntat de treballar per substitucions inferiors a dos mesos diferenciada per illes (només per cossos de secundària), i la disponibilitat per treballar en places itinerants, a mitja jornada i/o places d’especial dificultat (aules
ASCE, programes d’intervenció socioeducativa PISE, centres amb convenis
amb la Direcció General de Menors i Família).
Així mateix, i d’acord amb les titulacions que tenguin acreditades o que
acreditin, els aspirants demanaran les funcions a les quals volen optar.
4.1.2 Tramitació telemàtica
Cada sol·licitud tendrà assignat un número de referència. Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l’assistent de
tramitació. No es consideraran vàlides les sol·licituds amb la marca d’aigua
‘SENSE VALIDESA’ o ‘NOMÉS ÚS INFORMATIU’, això indica que no s’ha
conclòs el procés.
4.1.3 Formalització de la sol·licitud
Per tal de formalitzar la sol·licitud s’ha de registrar aquesta juntament amb
els documents justificatius compulsats que acreditin els requisits per poder participar en la convocatòria i el document oficial que acrediti expressament la nota
mitjana de l’expedient acadèmic d’una de les titulacions al·legades per a l’accés
a les distintes funcions.
4.1.4 Presentació de la sol·licitud de participació
La sol·licitud de participació i la documentació corresponent es podrà
registrar a:
a) Qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les
Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera.
b) Qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud a una oficina de Correus,
s’ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari abans de ser certificada.
4.2 Termini de presentació de sol·licituds
La presentació de la sol·licitud i la documentació pertinents per participar
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en la convocatòria extraordinària es podrà fer efectiva fins al darrer dia que contempli cada un dels períodes puntuals habilitats a tal efecte.
Cinquena. Publicació de la llista d’admesos i d’exclosos
La validació de la documentació es farà una vegada conclòs el termini establert a cada període puntual. Una vegada validada, es publicarà la Resolució que
aprovi la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a l’adreça http://dgpdocen.caib.es. Contra aquesta llista provisional s’obrirà un termini de tres dies hàbils
comptadors des del mateix dia de la seva publicació per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que creguin oportunes davant la
Direcció General de Personal Docent.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades i publicarà la Resolució que aprovi les llistes definitives a la
pàgina Web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).
Contra la Resolució que aprovi les llistes definitives –que no exhaureix la via administrativa- les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant el conseller d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Sisena. Gestió de la llista única
L’ordenació dels participants es farà d’acord amb el procediment previst a la base quarta de la Resolució del director general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, modificada per Resolució del director
general de Personal Docent de 29 de maig de 2009 (BOIB núm. 84, de 9 de juny).
Setena. Esmena dels requisits
L’acreditació d’estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica o del coneixement adequat de llengua catalana suposarà l’admissió de l’aspirant a la
llista de substituts de la present convocatòria extraordinària.
La documentació necessària per a l’acreditació es podrà presentar en qualsevol moment al llarg del període de la convocatòria extraordinària anual (no necessàriament en els períodes puntuals d’obertura). Aquesta documentació s’haurà de lliurar compulsada a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i
Cultura, o a les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vuitena. Normes generals.
Les normes generals que regiran aquesta convocatòria són les establertes a la base quarta de la Resolució del director general de Personal Docent d’1 de juny
de 2009 (BOIB núm. 84, de 9 de juny).
Novena. Convocatòria específica excepcional
La Direcció General de Personal Docent podrà obrir una convocatòria específica i excepcional per a cobrir places vacants de determinades funcions.
Els aspirants a funcionaris interins que ocupin aquestes places temporalment estaran obligats a participar a la convocatòria extraordinària vigent i així posteriorment formaran part de la llista única.
Desena. Política de privacitat
D’acord amb el que es disposa en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades i a l’article 12 del Reial decret 1720/2007 els aspirants a cobrir
substitucions en règim d’interinitat han de consentir expressament que les dades facilitades al llarg del procés d’inscripció a la llista d’aspirants a funcionaris interins substituts regulat per aquesta Resolució, siguin recollits i tractats en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, amb domicili al Carrer
d’Alfons el Magnànim, 29 CP 07004, Palma.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar el procés d’inscripció a la llista d’aspirants a funcionaris interins substituts i la seva posterior selecció per a cobrir
substitucions el curs 2009/2010 en centres docents dependents de la Conselleria.
Els aspirants, en qualsevol moment, podran exercir els drets reconeguts en la Llei susdita, i en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Per tal efecte, aquests, presentaran un escrit a la Direcció General de Personal Docent:
a) per correu ordinari.
b) per correu electrònic a les direccions secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es des del correu que proporciona la Conselleria
d’Educació i Cultura.
c) presentaran una sol·licitud en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, a les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o
d’Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14-1-1999).
Palma, 5 d’octubre de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
ANNEX
Documentació justificativa dels requisits dels aspirants que participen en aquesta convocatòria
Requisits

Documents justificatius

1. Requisit general

Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia del document
acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocòpia del passaport. Si n’és el cas, per als aspirants que s’acullin a allò que
s’estableix en el paràgraf segon de l’apartat 1.1.a de la base primera de la Resolució de 14 de maig de 2008 (BOIB núm. 70 de 22 de
maig), una fotocòpia compulsada de les pàgines corresponents del llibre de família i certificació de l’empadronament dels membres de la
unitat familiar.
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Per cada una de les funcions sol·licitades: fotocòpia compulsada del títol o títols necessaris per impartir les funcions o certificació
acadèmica original o, en tot cas, una fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris
per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels
estudis realitzats, s’ha d’ajuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d’expedició

del
títol. Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació
Exclusivament per a les funcions de les especialitats dels professors tècnics de formació professional i dels mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny, als efectes de presentació del títol requerit, en el cas d’haver tingut experiència professional per l’assoliment del
requisit de titulació a efectes de docència, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del contracte o contractes de treball
corresponents, o una certificació, emesa pel cap de personal de l’empresa en què hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la
tasca
desenvolupada. En aquest cas s’ha d’adjuntar també un informe de vida laboral.
3. Formació pedagògica i didàctica
–professors d’ensenyament
secundari
Certificat d’aptitud pedagògica o equivalent. Quan en substitució del certificat d’aptitud pedagògica s’al·legui experiència docent efectiva
durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats als quals fa
referència els articles 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant certificació
expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d’un centre públic. Per la resta de centres s’ha d’acreditar aquest
fet mitjançant una certificació expedida pel secretari del centre amb el vistiplau d’Inspecció Educativa, fotocòpia compulsada del
contracte i original de l’informe de la vida laboral.
4. Llengua catalana

Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.
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Num. 22080
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, d’1 d’octubre de 2009, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’escola infantil
de primer cicle EIP Flor de Murta de titularitat de l’Ajuntament d’Algaida
Antecedents
1. L’acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2006 (BOIB del 28) va crear l’escola d’educació preescolar municipal EEI Flor de Murta d’Algaida amb
la configuració següent: 3 unitats (1 unitat de 0 a 1 any, 1 unitat d’1 a 2 anys i 1 unitat de 2 a 3 anys).
2. El 13 de desembre de 2007 (NRE 73103/2007, de 17 de desembre), l’Ajuntament sol·licità modificar la configuració a 5 unitats (1 unitat de 0 a 1 any, 2
unitats d’1 a 2 anys i 2 unitats de 2 a 3 anys).
3. La Resolució del director general de Planificació i Centres de dia 3 de juliol de 2008 aprovà el projecte d’ampliació.
4. El 7 d’octubre de 2008 (NRE 67178/2008, de 8 d’octubre), l’Ajuntament sol·licità modificar la configuració inicialment sol·licitada a 6 unitats (2 unitats
de 0 a 1 any, 2 unitats d’1 a 2 anys i 2 unitats de 2 a 3 anys).
5. El 3 de desembre de 2008, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emeté informe tècnic favorable del projecte presentat.
6. El 10 de setembre de 2009 (NRE 68440/2009, d’11 de setembre), l’Ajuntament sol·licità la visita perquè es comprovés que les instal·lacions s’adapten al
projecte aprovat.
7. El 14 de setembre de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió emeté informe tècnic favorable de la visita, en el sentit que les instal·lacions s’adapten als plànols informats dia 3 de desembre de 2008.
8. L’Ajuntament d’Algaida va signar, dia 18 de juny de 2009, el Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per millorar l’oferta de places
públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, tot això de conformitat amb el que disposen l’article 25 n de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 29.2 p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
9. El 14 de setembre de 2009 (NRE 68627/2009, de 14 de setembre), l’Ajuntament remeté a la Direcció General de Planificació i Centres la relació del professorat del centre i la seva titulació acadèmica.
10. El 15 de setembre de 2009, la Comissió de valoració de la qualificació del professorat de centres d’educació infantil de primer cicle emet informe favorable respecte del nombre de professionals, informe favorable provisional respecte del nombre mínim de mestres d’educació infantil i de la resta del personal d’atenció educativa, de conformitat amb les disposicions transitòries tercera i quarta del Decret 60/2008, de 2 de maig (BOIB del 8), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, i informe favorable condicionat a complir els compromisos adquirits respecte del nivell de català exigible de conformitat amb l’apartat f de l’article 11 del Decret 60/2008.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4), d’educació.
2. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 24), reguladora del dret a l’educació.
3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril (BOE del 3), reguladora de les bases de règim local.
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
6. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE de 26 de juny), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de
règim general no universitari.
7. El Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre (BOE de 22 de gener), de cooperació de les corporacions locals amb l’Administració educativa.
8. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE de 16 de gener de 1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
9. Les disposicions transitòries primera i segona del Decret 60/2008, de 2 de maig (BOE del 8), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de
primer cicle d’educació infantil.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 18 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i l’article 19
del Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, i a proposta de la directora general de Planificació i Centres, dict la següent
Resolució
1. Autoritzar la modificació de la configuració de l’escola infantil pública de primer cicle EIP Flor de Murta, de titularitat de l’Ajuntament d’Algaida, que,
com a conseqüència, queda configurada de la següent manera:

